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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/290 

frá 19. febrúar 2019 

um snið fyrir skráningu og skýrslugjöf framleiðenda raf- og rafeindabúnaðar til  

skrárinnar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/19/ESB frá 4. júlí 2012 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (1), 

einkum 3. mgr. 16. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samræmd gagnaskipan og snið fyrir skráningu og skýrslugjöf framleiðenda raf- og rafeindabúnaðar fyrir öll aðildarríkin 

mun draga úr stjórnsýsluálagi á framleiðendur sem starfa á vettvangi Sambandsins eða á vettvangi ýmissa aðildarríkja.  

2) Til að samræma aðferðir aðildarríkjanna við skráningu og skýrslugjöf ættu allir framleiðendur, þ.m.t. framleiðendur sem 

bjóða raf- og rafeindabúnað fyrir tilstilli fjarsamskiptamiðils, viðurkenndir fulltrúar, ef þeir eru tilnefndir, og allar skrár, 

sem eru teknar saman í aðildarríkjunum skv. 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2012/19/ESB, að nota sniðið fyrir skráningu og 

skýrslugjöf.  

3) Í sniðinu fyrir skráningu og skýrslugjöf ætti að koma fram hvaða grundvallarupplýsingar framleiðendur eða 

viðurkenndir fulltrúar þeirra, ef þeir eru tilnefndir, eiga að leggja fram skv. 2. mgr. 16. gr. og X. viðauka við tilskipun 

2012/19/ESB í tengslum við skráningu og skýrslugjöf. Einnig ætti sniðið fyrir skráningu og skýrslugjöf að gefa kost á 

að aðildarríkið, þar sem framleiðandinn er skráður og annast skýrslugjöf, geti krafist takmarkaðra viðbótarupp-

lýsinga. Til að forðast aukið stjórnsýsluálag ættu slíkar kröfur um viðbótarupplýsingar einungis að varða upplýsingar 

sem áður hafa verið auðkenndar sem slíkar í sjálfu sniðinu. 

4) Jafnvel þótt þess sé einnig krafist skv. 5. lið B-þáttar í X. viðauka við tilskipun 2012/19/ESB að hver framleiðandi eða 

hver viðurkenndur fulltrúi, ef hann er tilnefndur, gefi skýrslu um raf- og rafeindabúnaðarúrgang sem safnað er 

sérstaklega og sem er endurunninn (þ.m.t. undirbúinn fyrir endurnotkun), endurnýttur og honum fargað innan 

aðildarríkisins eða fluttur innan eða út úr Sambandinu, er samsvarandi upplýsingum, sem gefa á framkvæmdastjórninni 

skýrslu um, safnað í aðildarríkjunum frá mismunandi gagnalindum. Í þessu sambandi myndi samræming 

skýrslusniðanna auka stjórnsýsluálagið á framleiðendur og þar að auki er það ekki nauðsynlegt til að ná markmiðinu 

með núgildandi framkvæmdarreglugerð.  

5) Ákvæði þessarar reglugerðar ættu að koma til framkvæmda í upphafi almanaksárs og frá og með þeim degi þar sem 

mögulegt er að gera nauðsynlegar og gagnlegar ráðstafanir varðandi skrárnar og framleiðendurna eða viðurkennda 

fulltrúa þeirra.  

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

39. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Snið fyrir skráningu 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að þegar skrárnar eru teknar saman, skv. 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2012/19/ESB, verði notað: 

a) sniðið sem sett er fram í A-hluta í I. viðauka fyrir skráningu framleiðenda,  

b) sniðið sem sett er fram í B-hluta í I. viðauka fyrir skráningu viðurkenndra fulltrúa. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 48, 20.2.2019, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 320/2022 frá 

9. desember 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við 

EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 197, 24.7.2012, bls. 38. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu tiltekinna tilskipana (Stjtíð. ESB 

L 312, 22.11.2008, bls. 3). 

2023/EES/8/47 
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2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að grundvallarupplýsingarnar verði auðkenndar sem slíkar í sniðunum sem sett eru fram í 

I. viðauka.  

Aðildarríkjunum er heimilt að krefjast þess að viðbótarupplýsingarnar verði auðkenndar sem slíkar í sniðunum sem sett eru 

fram í I. viðauka.  

2. gr. 

Snið fyrir skýrslugjöf aðildarríkis til skrár um gögn sem tengjast raf- og rafeindabúnaði sem settur er á markað þess 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að þegar skrárnar eru teknar saman, skv. 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 2012/19/ESB, verði notað 

sniðið, sem sett er fram í II. viðauka, við skýrslugjöf framleiðenda eða viðurkenndra fulltrúa þeirra, sem tilnefndir eru skv.  

17. gr. tilskipunar 2012/19/ESB, til skrárinnar um gögn sem tengjast raf- og rafeindabúnaði sem settur er á markað þeirra. 

2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að grundvallarupplýsingarnar verði auðkenndar sem slíkar í sniðinu sem sett er fram í  

II. viðauka. 

Aðildarríkjunum er heimilt að krefjast þess að viðbótarupplýsingarnar verði auðkenndar sem slíkar í sniðinu sem sett er fram í 

II. viðauka. 

3. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2020. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. febrúar 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Snið fyrir skráningu í aðildarríki 

Grundvallarupplýsingar eru merktar með „M“. 

Upplýsingar með síu, sem eru merktar með „F“, eru hluti af grundvallarupplýsingum en skipta eingöngu máli þegar tiltekið svar 

er valið úr fyrri grundvallarupplýsingum. 

Viðbótarupplýsingar eru merktar með „M*“. 

A-HLUTI 

Snið fyrir skráningu framleiðanda 

Upplýsingar  Lýsing Tegund upplýsinga 

Nafn framleiðanda: Opinbert nafn framleiðandans sem tengist landsbundna 

skattnúmerinu eða auðkenniskóðanum/númerinu sem 

úthlutað er við skráningu í fyrirtækjaskrá í aðildarríkinu. 

 

— Ef framleiðandinn er lögaðili (fyrirtæki) 

skal tilgreina heiti fyrirtækisins  

 F 

— Ef framleiðandinn er einstaklingur skal 

tilgreina: 

— Eiginnafn 

— Kenninafn 

 F 

Viðskiptaheiti framleiðanda Nafnið sem framleiðandinn notar í auglýsinga- og 

söluskyni, ef það er frábrugðið lögheitinu í félagssamn-

ingunum eða öðrum opinberum skjölum.  

M* 

Lögheimili framleiðanda:  Opinbert heimilisfang framleiðandans.  

— Götuheiti M 

— Húsnúmer M 

— Póstnúmer M 

— Bær/borg M 

— Sýsla M* 

— Sveitarfélag M* 

— Veffang (ef veffang er til staðar) M 

Ársvelta flokka raf- og rafeindabúnaðar Upplýsingar um ársveltu framleiðandans. Aðildarríkin, sem 

óska eftir þessum upplýsingum, verða að setja fram 

mismunandi „ársveltu flokka raf- og rafeindabúnaðar“ svo 

framleiðandinn geti valið viðeigandi flokk.  

M* 

Tengiliður framleiðanda Einstaklingur sem tengist framleiðandanum sem tengiliður. 

Einstaklingur sem gegnir hlutverki aðaltengiliðar eða fasts 

tengiliðar framleiðandans.  

 

— Eiginnafn  M 

— Kenninafn  M 
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Upplýsingar  Lýsing Tegund upplýsinga 

— Símanúmer Vinnusími.  M 

— Tölvupóstfang Tölvupóstfang fyrirtækis. M 

— Heimilisfang Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar.  

— Götuheiti M 

— Húsnúmer M 

— Póstnúmer M 

— Bær/borg M 

— Sýsla M* 

— Sveitarfélag M* 

Landsauðkenniskóði/skrásetningarkóði 

fyrirtækis 

Fyrir framleiðendur sem eru lögaðilar: auðkenniskóðinn/ 

númerið sem er úthlutað við skráningu í fyrirtækjaskrá í 

aðildarríkinu. 

F 

Landsbundið skattnúmer Skattnúmer framleiðandans í aðildarríkinu. M* 

Aðrar auðkennisupplýsingar Fyrir framleiðendur með staðfestu í þriðju löndum, opinbert 

skráningarnúmer/kóði.  

F 

Flokkur/flokkar raf- og rafeindabúnaðar Lýsing á flokki eða flokkum raf- og rafeindabúnaðar sem 

framleiðandinn setur á markað í aðildarríkinu með númeri 

skv. III. viðauka við tilskipun 2012/19/ESB. 

M 

Undirflokkur/undirflokkar raf- og rafeinda-

búnaðar 

Lýsing á undirflokki eða -flokkum raf- og rafeindabúnaðar 

sem framleiðandinn setur á markað í aðildarríkinu sam-

kvæmt skiptingu aðildarríkisins í undirflokka.  

M* 

Tegund raf- eða rafeindabúnaðar (heimilis-

búnaður eða annað en heimilisbúnaður) 

Fyrir hvern flokk eða, ef við á, undirflokk raf- og 

rafeindabúnaðar, sem framleiðandinn setur á markað í 

aðildarríkinu, skal tilgreina hvort um sé að ræða 

„heimilisbúnað“ eða „annað en heimilisbúnað“.  

M* 

Tegundarheiti raf- eða rafeindabúnaðar Fyrir hvern flokk eða, ef við á, undirflokk raf- og rafeinda-

búnaðar, sem framleiðandinn setur á markað í aðildarríkinu, 

skal tilgreina tilviljunarkennda heitið, sem framleiðandi 

velur fyrir raf- og rafeindabúnaðinn til að greina á milli 

þess hvort sá framleiðandi hafi framleitt eða selt hann, og 

sem unnt væri að nota og vernda sem vörumerki. 

M* 

Ábyrgð framleiðanda Upplýsingar um hvernig framleiðandinn uppfyllir 

skyldurnar sem settar eru fram í tilskipun 2012/19/ESB í 

aðildarríkinu. Ef sami framleiðandinn hefur komið á fót 

einkaskilakerfi fyrir tiltekna flokka raf- og rafeindabúnaðar 

og er hluti af sameiginlegu skilakerfi fyrir aðra flokka ætti 

að tilgreina hvort tveggja. 

 

Framleiðandinn hefur komið á fót 

einkaskilakerfi. 

Já/Nei 

 M 

Ef svarið er „já“ skal leggja fram 

viðbótarupplýsingar um einkaskila-

kerfið. 

Lýsing á viðbótarupplýsingunum sem framleiðandinn skal 

leggja fram í tengslum við einkaskilakerfið. 

M* 
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Upplýsingar  Lýsing Tegund upplýsinga 

Framleiðandinn er hluti af sameiginlegu 

skilakerfi eða -kerfum.  

Já/Nei 

 M 

Fjármögnunarábyrgð: Upplýsingar um á hvaða formi tryggingin er sem hver 

framleiðandi leggur fram þegar hann setur vöru á markað í 

aðildarríkinu skv. 12. gr. tilskipunar 2012/19/ESB. 

 

Framleiðandinn er hluti af einu eða 

fleiri sameiginlegum skilakerfum.  

Já/Nei 

 M 

Framleiðandinn leggur fram endur-

vinnslutryggingu.  

Já/Nei 

 M 

Framleiðandinn leggur fram lokaðan 

bankareikning. 

Já/Nei 

 M 

Annað (tilgreina) Ef fjárhagslega tryggingin í aðildarríki fellur ekki undir 

neitt af því sem lýst er hér að framan skal framleiðandinn 

lýsa á hvaða formi tryggingin er.  

F 

Fjarsala   

Framleiðandinn notar fjarsölu til að 

selja raf- og rafeindabúnað beint til 

heimila eða annarra notenda en heimila 

í öðru aðildarríki. 

Já/Nei 

Framleiðandi með staðfestu í aðildarríkinu skal tilgreina við 

skráningu ef hann selur einnig raf- og rafeindabúnað fyrir 

tilstilli fjarsamskiptamiðils beint til heimila eða annarra 

notenda en heimila í öðru aðildarríki.  

M 

Skrá yfir aðildarríki þar sem 

framleiðandinn selur raf- og raf-

eindabúnað með fjarsölu 

Ef framleiðandinn með staðfestu í aðildarríkinu selur raf- 

og rafeindabúnað fyrir tilstilli fjarsamskiptamiðils beint til 

heimila eða annarra notenda en heimila í öðru aðildarríki 

verður hann að tilgreina heiti aðildarríkisins eða -ríkjanna.  

F 

Nafn viðurkennda fulltrúans í 

aðildarríkinu eða -ríkjunum þar 

sem framleiðandinn selur raf- og 

rafeindabúnað með fjarsölu 

Ef framleiðandinn með staðfestu í aðildarríkinu selur raf- 

og rafeindabúnað fyrir tilstilli fjarsamskiptamiðils beint til 

heimila eða annarra notenda en heimila í öðru aðildarríki 

verður hann að tilgreina nafn viðurkennda fulltrúans í því 

aðildarríki eða -ríkjum.  

F 

Yfirlýsing 

„Ég/Við lýsum því yfir að framlagðar 

upplýsingar eru réttar og veita 

nákvæmar upplýsingar um framan-

greindan framleiðanda og nákvæma 

mynd af tegund raf- og rafeindabúnaðar 

sem framangreindur framleiðandi setur 

á markað í  (bæta skal 

við heiti aðildarríkisins).“ 

Yfirlýsing framleiðandans eða, eftir atvikum, þriðja aðilans, 

sem kemur fram fyrir hönd framleiðandans, um að 

framlagðar upplýsingar séu réttar og nákvæmar.  

Ef um er að ræða rafræn eyðublöð skal þessi yfirlýsing vera 

merkt (gátreitur).  

M 
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B-HLUTI 

Snið fyrir skráningu viðurkennds fulltrúa 

Upplýsingar Lýsing Tegund upplýsinga 

Nafn viðurkennds fulltrúa: Opinbert nafn viðurkennds fulltrúa sem tengist lands-

bundna skattnúmerinu eða auðkenniskóðanum/númerinu 

sem lagt er fram við skráningu í fyrirtækjaskrá í 

aðildarríkinu.  

 

— Ef viðurkenndi fulltrúinn er lögaðili 

(fyrirtæki) skal leggja fram heiti fyrirtæk-

isins 

 F 

— Ef viðurkenndi fulltrúinn er einstaklingur 

skal leggja fram: 

— Eiginnafn 

— Kenninafn 

 F 

Lögheimili viðurkennds fulltrúa: Opinbert heimilisfang viðurkennds fulltrúa. Viðurkenndi 

fulltrúinn skal hafa staðfestu á yfirráðasvæði aðildar-

ríkisins.  

 

— Götuheiti  M 

— Húsnúmer  M 

— Póstnúmer  M 

— Bær/borg  M 

— Sýsla  M* 

— Sveitarfélag  M* 

— Veffang (ef veffang er til staðar)  M 

Tengiliður viðurkennds fulltrúa: Einstaklingur sem tengist viðurkennda fulltrúanum sem 

tengiliður. Einstaklingur sem gegnir hlutverki aðaltengi-

liðar eða fasts tengiliðar framleiðandans. Tengiliðurinn 

skal hafa staðfestu á yfirráðasvæði aðildarríkisins. 

 

— Eiginnafn  M 

— Kenninafn  M 

— Símanúmer Vinnusími. M 

— Tölvupóstfang Tölvupóstfang fyrirtækis. M 

— Heimilisfang Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar.  

— Götuheiti M 

— Húsnúmer M 

— Póstnúmer M 

— Bær/borg M 

— Sýsla M* 

— Sveitarfélag M* 

Landsauðkenniskóði/skrásetningarkóði 

fyrirtækis 

Fyrir viðurkennda fulltrúa sem eru lögaðilar: auðkenni-

skóðinn/númerið sem er úthlutað við skráningu í fyrir-

tækjaskrá í aðildarríkinu. 

F 
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Upplýsingar Lýsing Tegund upplýsinga 

Landsbundið skattnúmer Skattnúmer viðurkennda fulltrúans í aðildarríkinu. M* 

Nafn framleiðanda eða framleiðenda sem 

fulltrúi er í fyrirsvari fyrir. 

— Ef framleiðandinn er lögaðili (fyrirtæki) 

skal tilgreina heiti fyrirtækisins 

— Ef framleiðandinn er einstaklingur skal 

tilgreina: 

— Eiginnafn 

— Kenninafn 

Opinbert nafn framleiðandans eða framleiðendanna, sem 

viðurkenndur fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, þ.e. nafnið sem 

tengist skattnúmeri framleiðandans í viðkomandi ríki eða í 

Evrópu eða auðkenniskóðanum/númerinu sem er úthlutað 

við skráningu í fyrirtækjaskrá í landinu þar sem framleið-

andinn hefur staðfestu. 

Ef viðurkenndi fulltrúinn er í fyrirsvari fyrir fleiri en einn 

framleiðanda og aðildarríkið kveður á um að viðurkenndi 

fulltrúinn sé aðeins skráður einu sinni skal viðurkenndi 

fulltrúinn tilgreina sérstaklega nafn og samskiptaupp-

lýsingar hvers framleiðanda sem hann er í fyrirsvari fyrir. 

M 

Samskiptaupplýsingar framleiðandans eða 

framleiðendanna sem fulltrúi er í fyrirsvari 

fyrir: 

Opinberar samskiptaupplýsingar framleiðandans eða 

framleiðendanna sem viðurkenndur fulltrúi er í fyrirsvari 

fyrir. 

 

— Símanúmer M 

— Tölvupóstfang M 

— Heimilisfang M 

— Götuheiti M 

— Húsnúmer M 

— Póstnúmer M 

— Bær/borg M 

— Land M 

— Veffang (ef veffang er til staðar) F 

Ársvelta flokka raf- og rafeindabúnaðar fram-

leiðandans sem fulltrúi er í fyrirsvari fyrir 

Upplýsingar um ársveltu framleiðandans sem fulltrúi er í 

fyrirsvari fyrir. Aðildarríkin sem óska eftir þessum upplýs-

ingum verða að tilgreina mismunandi „ársveltu flokka raf- 

og rafeindabúnaðar“ svo framleiðandinn, sem fulltrúi er í 

fyrirsvari fyrir, geti valið viðeigandi flokk. 

Ef viðurkenndi fulltrúinn er í fyrirsvari fyrir fleiri en einn 

framleiðanda og aðildarríkið kveður á um að viðurkenndi 

fulltrúinn sé aðeins skráður einu sinni skal viðurkenndi 

fulltrúinn tilgreina sérstaklega ársveltu flokka raf- og 

rafeindabúnaðar hvers framleiðanda sem hann er í 

fyrirsvari fyrir. 

M* 

Flokkur/flokkar raf- og rafeindabúnaðar Lýsing á flokki eða flokkum raf- og rafeindabúnaðar sem 

framleiðandinn, sem fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, setur á 

markað í aðildarríkinu með númeri skv. III. Viðauka við 

tilskipun 2012/19/ESB. 

Ef viðurkenndi fulltrúinn er í fyrirsvari fyrir fleiri en einn 

framleiðanda og aðildarríkið kveður á um að viðurkenndi 

fulltrúinn sé aðeins skráður einu sinni skal viðurkenndi 

fulltrúinn lýsa sérstaklega flokkum raf- og rafeindabúnaðar 

sem hver framleiðandi, sem fulltrúinn er í fyrirsvari fyrir, 

setur á markað í aðildarríkinu.  

M 
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Upplýsingar Lýsing Tegund upplýsinga 

Undirflokkur/undirflokkar raf- og rafeinda-

búnaðar 

Lýsing á undirflokki eða undirflokkum raf- og rafeinda-

búnaðar sem framleiðandinn setur á markað í aðildarríkinu 

samkvæmt skiptingu aðildarríkisins í undirflokka. 

Ef viðurkenndi fulltrúinn er í fyrirsvari fyrir fleiri en einn 

framleiðanda og aðildarríkið kveður á um að viðurkenndi 

fulltrúinn sé aðeins skráður einu sinni skal viðurkenndi 

fulltrúinn lýsa sérstaklega undirflokkum raf- og rafeinda-

búnaðar sem hver framleiðandi, sem fulltrúinn er í 

fyrirsvari fyrir, setur á markað í aðildarríkinu.  

M* 

Tegund raf- eða rafeindabúnaðar (heimilisbún-

aður eða annað en heimilisbúnaður) 

Fyrir hvern flokk eða, ef við á, undirflokka raf- og 

rafeindabúnaðar sem framleiðandinn, sem fulltrúi er í 

fyrirsvari fyrir, setur á markað í aðildarríkinu skal tilgreina 

hvort um sé að ræða „heimilisbúnað“ eða „annað en 

heimilisbúnað“.  

M* 

Tegundarheiti raf- eða rafeindabúnaðar Fyrir hvern flokk eða, ef við á, undirflokka raf- og 

rafeindabúnaðar sem framleiðandinn, sem fulltrúi er í 

fyrirsvari fyrir, setur á markað í aðildarríkinu skal tilgreina 

tilviljunarkennda heitið, sem framleiðandinn gefur raf- og 

rafeindabúnaði af handahófi til að greina á milli þess hvort 

sá framleiðandi hafi framleitt eða selt hann, og sem unnt 

væri að nota og vernda sem vörumerki. 

M* 

Ábyrgð framleiðanda:  Upplýsingar um hvernig framleiðandinn, sem fulltrúi er í 

fyrirsvari fyrir, uppfyllir skyldurnar sem settar eru fram í 

tilskipun 2012/19/ESB í aðildarríkinu. Ef sami framleið-

andinn eða viðurkenndi fulltrúinn fyrir hönd framleið-

andans hefur komið á fót einkaskilakerfi fyrir tiltekna 

flokka raf- og rafeindabúnaðar og er hluti af sameiginlegu 

skilakerfi fyrir aðra flokka ætti að tilgreina hvort tveggja.  

Ef viðurkenndi fulltrúinn er í fyrirsvari fyrir fleiri en einn 

framleiðanda og aðildarríkið kveður á um að viðurkenndi 

fulltrúinn sé aðeins skráður einu sinni skal viðurkenndi 

fulltrúinn tilgreina sérstaklega hvernig hver framleiðandi, 

sem fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, uppfyllir skyldurnar sem 

settar eru fram í tilskipun 2012/19/ESB í aðildarríkinu. 

 

Framleiðandinn eða viðurkenndi fulltrú-

inn fyrir hönd framleiðandans hefur 

komið á fót einkaskilakerfi í aðildar-

ríkinu. 

Já/Nei 

 M 

Ef svarið er „já“ skal leggja fram 

viðbótarupplýsingar um einkaskila-

kerfið. 

Lýsing á viðbótarupplýsingunum sem framleiðandinn eða 

viðurkenndi fulltrúinn fyrir hönd framleiðandans skal 

leggja fram í tengslum við einkaskilakerfið. 

M* 

Framleiðandinn eða viðurkenndi fulltrú-

inn fyrir hönd framleiðandans er hluti af 

sameiginlegu skilakerfi eða -kerfum í 

aðildarríkinu 

Já/Nei 

 M 
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Upplýsingar Lýsing Tegund upplýsinga 

Fjármögnunarábyrgð: Upplýsingar um á hvaða formi tryggingin er sem hver 

framleiðandi, sem fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, leggur fram 

þegar hann setur vöru á markað í aðildarríkinu skv. 12. gr. 

tilskipunar 2012/19/ESB. 

 

Framleiðandinn eða viðurkenndi fulltrú-

inn fyrir hönd framleiðandans er hluti af 

einu eða fleiri sameiginlegum skila-

kerfum. 

Já/Nei 

 M 

Framleiðandinn eða viðurkenndi full-

trúinn fyrir hönd framleiðandans leggur 

fram endurvinnslutryggingu.  

Já/Nei 

 M 

Framleiðandinn eða viðurkenndi fulltrú-

inn fyrir hönd framleiðandans leggur fram 

lokaðan bankareikning. 

Já/Nei 

 M 

Annað (tilgreina) Ef fjárhagslega tryggingin í aðildarríki fellur ekki undir 

neitt af því sem tilgreint er hér að framan skal viðurkenndi 

fulltrúinn lýsa á hvaða formi tryggingin er. 

M 

Yfirlýsing 

„Ég/Við lýsum því yfir að framangreindur 

viðurkenndur fulltrúi hafi verið tilnefndur 

með skriflegu umboði frá framleiðand-

anum eða framleiðendunum, sem fulltrúi 

er í fyrirsvari fyrir, skv. 3. mgr. 17. gr. 

tilskipunar 2012/19/ESB um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang.“ 

Yfirlýsing viðurkennda fulltrúans eða, eftir atvikum, þriðja 

aðilans, sem kemur fram fyrir hönd viðurkennda fulltrúans, 

um að viðurkenndi fulltrúinn hafi verið tilnefndur með 

skriflegu umboði skv. 3. mgr. 17. gr. tilskipunar 

2012/19/ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang. 

Ef um er að ræða rafræn eyðublöð skal þessi yfirlýsing 

vera merkt (gátreitur). 

M 

Yfirlýsing 

„Ég/Við lýsum því yfir að framlagðar 

upplýsingar séu réttar og veiti nákvæmar 

upplýsingar um framangreindan viður-

kenndan fulltrúa og nákvæma mynd af 

tegund raf- og rafeindabúnaðar sem 

framleiðandinn eða framleiðendurnir, sem 

fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, setja á markað 

í  (bæta skal við heiti 

aðildarríkisins)“.  

Yfirlýsing viðurkennda fulltrúans eða, eftir atvikum, þriðja 

aðilans, sem kemur fram fyrir hönd viðurkennda fulltrúans, 

um að framlagðar upplýsingar séu réttar og nákvæmar.  

Ef um er að ræða rafræn eyðublöð skal þessi yfirlýsing 

vera merkt (gátreitur). 

M 
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II. VIÐAUKI 

Snið fyrir skýrslugjöf aðildarríkis til skrár um upplýsingar um raf- og rafeindabúnað sem settur er á markað þess 

Grundvallarupplýsingar eru merktar með „M“. 

Upplýsingar með síu, sem eru merktar með „F“, eru hluti af grundvallarupplýsingunum en eiga eingöngu við þegar tiltekið svar 

er valið úr fyrri upplýsingum. 

Viðbótarupplýsingar eru merktar með „M*“. 

Upplýsingar Lýsing Tegund upplýsinga 

Nafn framleiðanda, viðurkennds fulltrúa eða 

stofnunar sem annast skuldbindingar varðandi 

rýmkaða ábyrgð framleiðandans fyrir hönd 

framleiðenda: 

Opinbert nafn framleiðandans, viðurkennds fulltrúa eða 

stofnunar sem annast skuldbindingar varðandi rýmkaða 

ábyrgð framleiðandans fyrir hönd framleiðenda sem 

tengist landsbundna skattnúmerinu eða auðkenniskóð-

anum/númerinu sem er úthlutað við skráningu í 

fyrirtækjaskrá í aðildarríkinu. 

 

— Ef framleiðandinn eða viðurkenndi 

fulltrúinn er lögaðili (fyrirtæki) skal 

tilgreina heiti fyrirtækisins 

 F 

— Ef framleiðandinn eða viðurkenndi 

fulltrúinn er einstaklingur skal leggja 

fram: 

— Eiginnafn 

— Kenninafn 

 F 

— Ef aðildarríki gefur kost á að stofnun, sem 

annast skuldbindingar varðandi rýmkaða 

ábyrgð framleiðandans fyrir hönd fram-

leiðenda, leggi fram skýrsluna skal 

tilgreina heiti þessarar stofnunar og nöfn 

framleiðendanna og/eða viðurkenndu 

fulltrúanna sem upplýsingarnar eru lagðar 

fram fyrir. 

 F 

Landsauðkenniskóði/skrásetningarkóði 

fyrirtækis 

Fyrir framleiðendur eða viðurkennda fulltrúa, sem eru 

lögaðilar, eða stofnanir sem annast skuldbindingar 

varðandi rýmkaða ábyrgð framleiðandans fyrir hönd 

framleiðenda: auðkenniskóðinn/númerið sem úthlutað er 

við skráningu í fyrirtækjaskrána í aðildarríkinu. 

F 

Landsbundið skattnúmer Skattnúmer framleiðandans, viðurkennds fulltrúa eða 

stofnunar sem annast skuldbindingar varðandi rýmkaða 

ábyrgð framleiðanda fyrir hönd framleiðenda í aðildar-

ríkinu. 

M* 

Skýrslutímabil Framleiðandinn, viðurkenndi fulltrúinn eða, eftir atvikum, 

stofnunin sem annast skuldbindingar varðandi rýmkaða 

ábyrgð framleiðanda fyrir hönd framleiðenda skal tilgreina 

viðeigandi skýrslutímabil.  

M 



26.1.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/287 

 

Upplýsingar Lýsing Tegund upplýsinga 

Tengiliður fyrir tilkynningar:  Einstaklingur sem tengist framleiðandanum, viðurkennda 

fulltrúanum eða, eftir atvikum, stofnuninni, sem annast 

skuldbindingar varðandi rýmkaða ábyrgð framleiðanda 

fyrir hönd framleiðenda, og gegnir hlutverki aðaltengiliðar 

eða fasts tengiliðar fyrir skýrslugjöf til skrárinnar.  

 

— Eiginnafn  M 

— Kenninafn  M 

— Símanúmer Vinnusími. M 

— Tölvupóstfang Tölvupóstfang fyrirtækis. M 

Magn raf- og rafeindabúnaðar sem settur er á 

markað í aðildarríkinu (í tonnum): 

Hver framleiðandi eða hver viðurkenndur fulltrúi skal 

tilgreina þyngd raf- og rafeindabúnaðar, sem settur er á 

markað í aðildarríkinu, í tonnum, eins og skilgreint er í  

a-lið 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnar-

innar (ESB) 2017/699. 

Ef aðildarríkið gefur kost á að stofnun, sem annast 

skuldbindingar varðandi rýmkaða ábyrgð framleiðandans 

fyrir hönd framleiðenda, leggi fram þessar upplýsingar 

skal tilgreina hvort gefa ætti skýrslu um þessar upplýsingar 

fyrir hvern framleiðanda, sem fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, 

og viðurkenndan fulltrúa eða samanlagt fyrir alla 

framleiðendur, sem fulltrúi er í fyrirsvari fyrir, og 

viðurkennda fulltrúa. 

 

í hverjum flokki raf- og rafeindabúnaðar Þyngd raf- og rafeindabúnaðar, sem framleiðandinn setur á 

markað í aðildarríkinu í hverjum flokki raf- og rafeinda-

búnaðar skv. III. viðauka við tilskipun 2012/19/ESB, þar 

sem gefa á sérstaka skýrslu um ljósspennuþiljur. 

M 

í hverjum undirflokki raf- og rafeinda-

búnaðar 

Þyngd raf- og rafeindabúnaðar, sem framleiðandinn setur á 

markað í aðildarríkinu í hverjum undirflokki raf- og 

rafeindabúnaðar, samkvæmt skiptingu aðildarríkisins í 

undirflokka. 

M* 

að því er varðar hverja tegund raf- og 

rafeindabúnaðar (heimilisbúnaður eða 

annað en heimilisbúnaður) 

Þyngd raf- og rafeindabúnaðar sem framleiðandinn setur á 

markað í aðildarríkinu að því er varðar hverja tegund 

búnaðar („heimilisbúnaður“ eða „annað en heimilis-

búnaður“). 

M* 

Yfirlýsing 

„Ég/Við lýsum því yfir að framlagðar 

upplýsingar í þessu skjali séu réttar og 

veiti nákvæmar upplýsingar um tegund og 

magn raf- og rafeindabúnaðar sem fram-

angreindur framleiðandi eða framleið-

endur setja á markað í  

(bæta skal við heiti aðildarríkisins).“ 

Yfirlýsing framleiðandans eða viðurkennda fulltrúans eða, 

eftir atvikum, þriðja aðilans, sem kemur fram fyrir hönd 

framleiðandans eða viðurkennda fulltrúans, um að 

framlagaðar upplýsingar séu réttar og nákvæmar. 

Ef um er að ræða rafræn eyðublöð skal þessi yfirlýsing 

vera merkt (gátreitur). 

M 

 


